
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul 

proiectului “Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie 
regenerabila- panouri solare, oras Bals, judet Olt” 

 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2011,  

 Având în vedere: 
– expunerea de motive a primarului oraşului Balş; 
– raportul nr. 1024/25.01.2011 al Compartimentului Iniţiative, dezvoltare locală şi achiziţii 

publice din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
– prevederile art. II din OUG nr. 114/2007 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 265/2006;  
– Ghidul de finanţare al programului aprobat de Ministerul Mediului şi Padurilor prin ordinul 

nr. 1741/2010 cu completările şi modificările ulterioare; 
– prevederile art. 44, 45 şi 46 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
– prevederile art. 36 alin (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată în anul 2007; 
– Raportul nr. 25/27.01.2011 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
 În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestuia, 
pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului „INSTALAREA SISTEMELOR DE 
ÎNCALZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ – PANOURI SOLARE,  ORAŞ 
BALŞ, JUDEŢUL OLT” . 
 Art.2. - Se aprobă cofinanţarea din partea Consiliului Local al ORAŞULUI BALŞ, 
reprezentând 20% din valoarea eligibilă a proiectului. 
 Art.3. - Consiliul Local al ORAŞULUI BALŞ se angajează să suporte toate cheltuielile 
neeligibile ale proiectului, aşa cum reies din Studiul de fezabilitate. 
 Art.4. - Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea până la 
semnarea contractului (responsabilul de proiect) este domnul STOIAN ION – Referent Superior în 
cadrul Primăriei Oraşului BALŞ. 
 Art.5. - Se împuterniceşte pentru semnarea contractului primarul localităţii ORAŞ BALŞ, 
JUDEŢUL OLT. 
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 Art.6. - Consiliul Local al ORASULUI BALŞ se angajează să încheie, prin reprezentantul 
legal desemnat pentru prezentul proiect, domnul Teodosescu Madalin-Ady, în termenul prevăzut 
conform  Ghidului de finanţare publicat, contractul de finanţare nerambursabilă. 
 Art.7. - Consiliul Local al ORASULUI BALS se angajează să întocmească documentaţia de 
achiziţie publică, să organizeze şi să deruleze procedura de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. 
 Art. 8. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Compartimentului „Iniţiative, dezvoltare locală şi 
achiziţii publice” pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pîrveci Cosmina Denisa 

 
 
 

 
 
                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                               SECRETAR 
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Balş, 27.01.2011 
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